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Ludas Matyi szerkesztőhöz 
Egy fekete lányka 
Állásbetöltés céljából 
Magát beajánlta 

Bizonyítványa mind jeles 
Jobb életrajz sem kő' 
De, ami a széken maradt. 
Az sem megvetendő... 

Matyi ludja, mert gazdáját 
Ily látvány csak bántja 
Jucika rövid szoknyáját 

Hévvel visszarántja! 

Jucika a lépcsőházban 
Haragosan látja: 
Szertedobált hulladékban 
Botladozik lába 

Becsenget, mire kidugja 
Fejét a házmester, 
Jucika meg pirongatja: 
Ily piszkot nem restell? 

Eltűnik az öreg erre 
(Lám, bűntudat marja) 
„Söpörjön csak!..." - szól 

- s egy söprűt 
Taszít felé karja!... 
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túJportik 

Galyatetőn Jucika épp' Gyorsan le a sí-pullóvert! 

Kémleli a mélyet... . Juci félig pőre 
Remek, csak egy hóember áll. Erre lassan már megfordul 
Nincs kívüle lélek! Hóból gyűrött őre... 

A vakító látvány tüzet 
Lopott hó-szívébe - 
Hamarosan beleolvadt 
A szédítő mélybe! 

Pusztai Pál rajza 

rá 

Jucika egy nagyot ásít 
Alvásra van vágya 
Szemrehányón r\éz reája 
Tollas, puha ágya 

Bekapcsolja rádióját. 
Amely figyelmeztet 
Ne feledje a ködöt és 
A jeges úttestet! 

Könnyen éri testét vész most 

.Ki az utcát járja 
Ezért inkább visszafekszik 

Jucika az ágyba! 
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1 Pusztai Pál rajza I 

Pl iosfi 
Belépve az irodába 
Jucika azt látja 
Telefonja, felvételét 
Hanyattfekve várja... 

Amiket hall, olyanokat 
Nyomtatva nem írnak, 
Attql egy kislány szemei 
Bizony, tágranyilnak... 

A hang tovább „kanyarítja" 
- Szitok a javából - 
Juci pironkodva oson 
Ki az irodából... 

Izgalmas olvasmány az űr Jucika a hires Marsot 
Százezer rejtélye Akarta meglátni. 
Majd az álom szárnyán tovább De rémülten vette észre: 
Repülünk a térbe' Az meg rá kiváncsi!... 

Egy pillanat s hálóinge 
Mars kezében repdes 
Ám felébred s látja, hogy a 
Csillár volt a tettes! 
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Autóbuszra szállna Juci, 
De szűk a szoknyája 
Ifjú férfi készségesen 
Segít'ni kívánja 

Jucika megmérgesedik. 
Majd' szemét kaparja 
Úgymond: így nem viselkedik 
Rendes ember sarja! 

Kalapot borít szemére 
(Nála van szemérem!) 
Felszállásban nem zavarja 

Sem szoknya, sem szégyen! 

Jucika és Blamázs Tamás 
Közös jelmezt vettek 
Belebújtak és estére 
Délceg lóvá lettek 

Juci mérges társfelére: 
Nem ló ez, de vadkan!... 
Hogy megzabolázza: Balázs 
Arcán pofon csattan!... 

E kis intermezzo után. 
Bőrbe visszabújva 
Büszkén megy a ló eleje 
A vége - megnyúlva... 
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Zúgban irodalmat bújni 
A munkánál könnyebb 
Jucika a fiókjában 
Olvas egy jó könyvet. 

Izgalmas a könyv nagyon és 

Ez vesztét okozza. 
Vezetője tettenéri 
S könyvét elkobozza 

Mit tesz ellene a főnök?. 
Beles, hogy láthassa 
Mit lát: köhyve a fiókban... 

Főnöke - olvassa! 

fll^ 
s !/ 

( /\ 

^ \v 

1 

Tavasszal jól meg kell nyesni 
Az ébredő fákat 
Jucika göndör szo'mszédja 
Szintén ezen fárad 

Közel vannak egymáshoz s a 
Csábos tavaszt érzik 
Úgy nyesik az ágakat, hogy 
Közben egymást nézik 

A furcsa fellángolásnak 

Igen nagy az ára: 
Jucinak szoknyába került. 
Szomszédnak - hajába! 

9 
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Róma olimpia-láza 
Jucit sem kíméli 
Egy atlétanő diszkoszát 
Félve kölcsönkéri 

Mint a körhinta, úgy forog 
Jucika a körbe' 
Száll a korong... vajon lesz-e 
Új rekord belőle? 

A kislány még kémleli, hogy 
Mily messzire száll, ó' 
Nem is sejti, púppal fején 
Jön a „megtaláló"... 

Ha kedve van főleg 
A porolón verést várva 
Ott lapul a szőnyeg 

Tör a kéklő égre 
Ne féljünk ő nem atomfelhő, 
Csak por száll a légbe 

Többet már nem ver ma 
Bár Jucika megszürkült de 
Tiszta lett a perzsa! 



A telefonkészülék az 
"Á"-hangot nem búgja 
Mérges Dénes- üti-veri. 
Pofozza és rúgja 

JuCika a közvagyon ily 

Rongálása láttán 
Úgy esik neki Dénesnek, 
Mint egy dühös sárkány. 

Dénes szégyenkezve elmegy 

Nem alszik majd éjjel 
Ha tudná, hogy a közvagyont 
Juci veri széjjel! 

Minden kislány gonddal ügyel 
Karcsú vonalára 
Juci is megméri magát 
És rémül halálra... 

Felső holmiját a bácsi 
Tartja már, de - méreg - 
így is szörnyű sokat mutat 
Az átkozott mérleg! 

Jucika nem hagyja magát 
- Persze sok a tára! - 
Ám kiderül: nettóban is 
Sokat nyom a drága!... 
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fa tá& 

|§ in> SS 
Erős áprilisi szél fúj 
Jucika megretten 
Kalapja felemelkedik. 
Szoknyája meglebben 

Mentő ötlet támad benne 
Orkán Zoltánt látva 
Csáb-mosollyal nyakkendőjét 

Nyakáról lerántja. 

Kalapját, ernyő-szoknyáját 

A nyakkendő tartja 
Szegény Orkán... így ért véget 
Első nagy kalandja! 

Jucika egy pádon ül és 
Már az ámort várja, 
Amikor *egy futballabda 
Őt fejentalálja 

Gálád dolog így feldúlni 
Ezt az édes kettest 
- Szól a lovag nagy haraggal: 
Elfogom a tettest!... 

Jucika szepegve várja 
A véres, nagy drámát 
Ám egyszercsak futballozúi 

Látja ideálját!... 



-9- 

Itt a tavasz, ezt különben 
Az utakon látni 
Többek köz't á Nagykörúton 
Sem lehet átjárni 

Ez a pányvás kislány talán 
Cowboy akar lenni? 
Dehogy, csupán a KÖZÉRTBE 
Szeretne átmenni. 

Ostor-lámpán kötél feszül 
Jucika már szállhat. 
Ily' látváriyt az útépítők 
Eddig úgysem láttak!... 

Takarítás közben a nő 
Nem ad a divatra 
Szól a csengő - Jucikát ez 
Nagyon megriasztja ' 

Rossz hálóing, nagy harisnya 
Mind lerepül róla 
Ha meglátná így egy vendég 
Jaj, ehhez mit szólna... 

Testét díszes lámpaernyő, 
- Ahol kell - beéri 
Ily sikk láttán hódolója 
Kezet csókol néki! 
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Zivatar elől Jucika 

Keres menedéket 
Magas ifjú is itt talál 
Helyet, amely védett 

Villám cikáz', dörög a menny 

Nincs ki most ne félne 
Jucika ijedten bújik 

A férfi keblére. 

Ám semmi sem tart örökké; 

A táj't nap ragyogja 
Gőgösen megy a lány balra, 

A fiú meg jobbra. 

Háztetőkön a macskákat 

Elfogta a mámor 
Megnyilazta szívüket egy 

Duci cica-ámor. 

Szerenádjuk altatónak 
Nem mondható éppen 
Megjelenik Jucika, egy 
Kancsóval kezében... 

De amidőn hátrasandít 
Nagyobb „kandúrt" látva 

Vizét nem előre önti, 
Hanem inkább hátra!... 



Ezerféle mintás szoknyát 
Visel minden fruska 
Jucika ruhája nem más. 
Mint algebra-puska 

A feladat így azután 
Jól halad őnála. 
De csak addig, míg megfordul 
Szigorú tanára... 

„Puskáját" tanár öltben- 

Spanyolfal takarja 
Szegény kislány, buksi fejét 
Hiába kaparja... 

fii Ü 
J-0-r 

A „galeri" cseresznyézik 
S jaj annak a nőnek. 
Ki itt halad, gyümölcsmaggal 
Arra célbalőnek! 

Jucika a helyzetet jó 
Érzékkel felméri 
Legerősebb huligántól 
Védje meg - azt kéri... 

Az újdonsült lovag ökle 
Lecsap a két társra 
Juci az igazi győztes 
Hármat - egy csapásra! 

/ 
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Mosatlan gyümölcs-evéstől 

Beteg leszel, drága - 
Jucika ily bölcs szavakkal 
Szól egy kicsi lányra. 

- Add ide a zacskót szépen. 

Látod? így kell fogni 
Most azután a szép epret 
Jól meg lehet mosni! _ 

Kik ott ültek, minden részük 

Piros folttal egy lett 
Mert Jucika „rájukmosta" 

A szép piros epret! 

Bekaemberunk nem erű, 
"Meglepettnek látszik 

Juci ezalatt a vízben 
Béka-asszonyt játszik! 

Jucika az ijedtségtől 
Majd' halálra rémül. 
Amikor egy béka-ember 

Bukik fel a mélyből 

E viziszörny, bátorsága 

Számára nagy próba 
Inkább választja.a vizet. 
Beugrik a tóba! 
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Megáll a vonat Csajágon 
Jucikát lerakja 
Várja már ott Pince Vince 
Talicskás fogatja 

Affektálva ül a „hintón" 
A kis pesti „dáma" 
Ám egy italboltba tér be 
Derék Vince bátya 

Oka a szerep-cserének 
Fogható a borra 
Vince bá' van a talicskán 
Jucikameg tolja!... 

Y7mSKéf 

Szénakazalon Jucikát 
Elnyomta az álom 
Leső Dezső töprenkedik: 
Vajon mit csináljon? * 

Bár sokáig elnézné még 
A lány formás testét - 
El kell végezni a munkát; 
Nem lesz munkaegység. 

Hogy a pesti vendég álmát 
Jaj meg ne rabolja 
Dezső a szénát ügyesen 
Elhordta alóla! 

/ 

V 



-14- 

Itt a cséplés, mely jelent sok Repül a zsák Mázsás Mátyás Mátyásunk vállát a teher 
Munkát, fáradtságot Robosztus hátára Ugyancsak lehúzza 
Jucika készséggel segít Jucika úgy érzi, mintha Gondolja is: milyen nehéz 
Emelni a zsákot Emelkedne lába... - Az idén a búza!... 

Parkban sétál Jucika egy 
Holdas, "nyári éjben 
Vágyat érez megfürödni 
A tó hús vizében 

Alig fürdik néhány perce 
Megborzong a bőre: 
Lépteket hall, közeledik 
A park éber őre... 

Közelben egy szökőkút áll. 

Tartják bájos nimfák 
Kecses pózból Jucikáról 
Vehetnének mintát!... 
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Termel Vendel, ablakából 
Megdöbbenve látja: 
Rózsatolvaj martaléka 
Lesz legszebb virágja 

Jucika még gyakorlatlan 
Megrémül: mit tett ő 
Nyomában a házigazda, 
Fut már mind a kettő... 

Vendel gyorsabb, mi jöhet most 
Rendőr vagy bíróság? 
Dehogy!... .Vendel 

/ mosolyogva 
* Nyújt-át hét szül rózsát! 

Jucika kis csónakjával 
Vizek útját rója 
Szembejön a vidám ifjak 
Díszes VIT-hajója 

Nagy divat a fiatalok 
Emléktárgy-cseréje 
Jucika sombreróért ád 
Fürdődresázt cserébe 

Szerencse, hogy a kapott tárgy 
Nagyobb mint egy érem 
Hová lennél máskülönben 
Most, te szent szemérem?... 
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Jucikát a futballmeccsen 
Nagy tisztesség érte: 
Tegyen kezdőrugást - a két 

Csapat arra kérte 

Irul-pirul Jucika, mert 
Ránézve ez szégyen: 
Nem tud rúgni, szűk a 

/ szoknya 

Most mitévő légyen?... 

Szokott ötlete azonban 
El őt most se hagyja: 
Fiúk háttal, ruha fenn és - 
Felrepül a labda! 

Vidéken az új kenyeret 
Izgalommal várják 
Nagy ünnep ez/ilyenkor 
Táncot vígan járják 

Jucikénak Mokány Berci Juci szédelegve nézi 
Csárdásban a párja " A viág négy táját 
Mint egy megvadult szélkakas Míg a legény csak forgatja 
Legényünk úgy járja Kiürült ruháját... 
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Tele minden földi jóval 
Jucika hálója . 
Sok csomagja nincs ínyére 
Útját daccal rója 

Lát egy hírdetőoszlopot 

Mulya Gyula áll ott« 
Juci terve legott kész van: 
Eldugja a hálót 

Szép mosoly, kacér pillantás 
Mulya Gyula verve - 
Ő cipel már minden terhet 
MajdVkilóg a nyelve 

Jucika előkelőén 
Ebédjét fogyasztja 
Végezetül megérkezik 

Szép őszibarackja. 

A gyönyörű, nedvdús 
/ gyümölcs 

Minden ruha réme. 
Ezért a pincérhez fordul 
Juci leleménye. 

Paraván áll, pőreségét 
Gondosan vigyázva; 
így legalább nem eshet folt 
Erkölcsre, ruhára. 

/ 
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Az ősz, csodás színeivel 
Egy nyiltszíni tárlat 
Jucika szép bokrot lát s szól: 
Török néhány ágat! 

De amidőn törni kezdi 

Nagy rémületére 
A bokornak „kárja nő" és 
Nyúl is már feléje!. 

Majd felugrik egy legény és 
így szól hozzá: ácsi 
Nem bántja - ha bokros is - a 

Jó katona bácsi! 

Észreveszi Jucika, hogy Tégla Géza is meglátja De amint az erkélyhez ér: 
Lenn, erkélye alatt Juci pillantását - Géza még van verve. 
Kőmívesek szorgoskodnak: „Rákapcsol" és messze hagyja Mert nem lehet udvarolni 
Húzzák fel a falat Két kőmíves-társát S dolgozni egyszerre 
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Kerékpáros túrára ment 
Jucika Ödönnel 
Egy „jóképű" -motort látva, 

Ekkép szól: ég önnel!... 

Menő Benőt nagy sikere 
Szinte lázba hozza 
Nem sokáig... Juci már a 
„Volgát" fixír ózza... 

Autóról a lány sóváran 
Néz a magas égre: 
De jó volna felülni egy 
Gyors repülőgépre!... 

/ 

Szaki Laci örül, mivel' 
Juci invitálja: 
Javítsa meg, mert elromlott 

Zippzáras ruhája 

Lad szeme csak úgy ragyog; 
A lány nagyon tetszik, 
Ketten lesznek egy szobában, 
Ajjaj, még mi lesz itt!... 

Ám Jucika eszes kislány 
Ez erénye titka - 
Zippzárját a fiú búsan - 
Rács mögül javítja!... 

/ 

■ 
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Az önkiválasztó boltok 
Szép árút kínálnak 
Jücika és Kacér Adél 
Kosztümöt gusztálnak 

A szép holmira mindkettő 
Foga nagyon vásik - 
.Ölre mennek... ki a győztes: 
Egyik vagy a másik? 

Mind ^ kettő! Mert olvasónk 

Veheti ím' észre: 
Széjjeltépték a kosztümöt 

Két egyenlő részre! 

(b/\fi£kA Pusztai Pál rajza 

Ír VM 
s 

Jucika az autóbuszon Gyalog megy tovább a leány. Meredek Benedek őrzi 

Olvas egy jó könyvet. De a könyv kezébe' " Juci ágya szélit - 
Benedek ebből „potyázik" Benő nem tágít mögüle: Reggelig tán kiolvassák 

„így olvasni könnyebb! „Mi lehet a vége?"... A jó könyvet végig! 
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Tajték Alfréd bele akadt 
Juci hálójába 
Mérgében szitkok özönét 

Zúdítja reája 

Tornász Pongrác, ki ezt hallja. 
Áll a lányka pártján: 
„Hogy engedhet férfi Ily csúf 
szavakat ki száján! ?"... 

Pongrácunk a kis Alfrédot 
Tán még most is rázná. 
Ha Jucika'hálójával 
Őt el nem halászná... 

/ 

Judka a tisztaságnak 
N agyon nagy barátja. 
De - fájdalom - tiszta kövét 
Sok láb összejárja 

Frissen mosott kőre lépni 
Ezekután persze 
Juci bossszúsága láttán 
Vendégnek nincs mersze 

Hogy Jucit vendéglátásban - 
Hamis vád ne érje - 
„Légi úton" kerül beljebb 
Türelmes vendége! 

/ 



-22- 

Villamoson fenyegeti 

Veszély a nők lábát 
Egy demizson elszakítja 

Juci harisnyáját 

Guba Huba tanácstalan 
Míg kobakját vájja. 
Az igazságos kalauz 
Jücikát vizsgálja... 

ítélete salamoni. 
Kiáll minden vizsgát: 
Jucika a bort kapta meg 
Huba a harisnyát... 

Lassan búcsúzik az ősz is 

Kopasz a fák ága 
Jucika kis csókra vágyik 
És romantikára 

Talicskáját arra tolja 
Kerti Berci bácsi 
Kis falevéllel - szól Juci - 
Jaj, segítsen már ki... 

(Legfeljebb mégegyszer 
/söpör.) 

Berci bá' nem bánja. 
Leveleit vasvillával- 

A kis párra hányja! 
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Beteget ment látogatni 

Jucika a héten 
Midőn az épp menni készül. 
Rácsap: tettenértem!... 

Ily betegen csavarogni... 

Elment a jó dolga!? 
Tessék szépen ágybabújni, 
Itt a finom torta... 

De mikor az ajtón kilép 
Akkor hül meg vére: 
Betegét egy ép szomszéddal 
- Mily pech-felcserélfe! 

Jucika pontos időre 
Xem érne a gyárba 
Ezért holmiját „örhlesztve" 
Dobja kosarába 

Százméteres síkfutónak 
Válna nagy becsére 
Ha céljához, mint Jucika 
Oly iramban érne 

Az asztalra ömlik minden. 
Mi hiányzik róla 
Hálóingben bár, de beért; 
Pontosan nyolc óra! 
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Jucikának vásárláshoz 
Van pénze és kedve. 
Ám bosszúsan látja, hogy az 
Eladó mily nyegle. 

A harcias kislányt az ily 
Viselkedés bántja 
Az eladót pultja mögül 
Ügyesen kirántja. 

„Jó eladó": udvarias. 
Nemcsak száját tátja 
S ha kell, fél boltját kirakja. 
Amint én itt... látja? 

A KERAVILL-árúk igen 

ízlésesek, szépek 
Jucika szemrevételez 
Egy „HIM"-mosógépet 

Az eladó biztosítja: 
Hiba ki van zárva... 
Jucika csak akkor hiszi. 
Hogyha mosni látja 

Tapintatos az eladó, 
' Fordít neki hátat 

Juci ezalatt kimossa, 
Az intim ruhákat!... 
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PuMU1 PA1 ,.j2a ^ 

\ Mi 
Eljött a télisport-idény Készsége van, csak bátorság A szesz apró ördögei 
Jucika szól: végre... Hiányzik belőle Véle csodát tettek: 
Megtanulok korcsolyázni - A Büfé-hez járul tehát Nincs, ki jobban mutatná be. 
Kimegyek a jégre! Sziverősítőre % A jég-piruettet!... 

/ 

Jucika nagyon népszerű 
Férfiak körében 
Karácsonyra ajándékot 
Kap is özönével 

A sorsnak vannak tréfái: 
Örömből lesz bánat. 
Mert a sok gavallér mit vett? 
Mind egyforma sálat! 

Jó a sál, ha jegét, havát 
A téli szél fújja - 
Juci ajándékba kapott 
Sáljait árulja 





Tart a lom jegyzék 

Jucika állást keres . 

Jucika és a tisztaság.r. 

Jucika napozik . 

Jucika szót fogad . 

Jucika és a telefon . 

Jucika álmodik. 

Jucika és a szűk szoknya . 

Jucika jelmezben . 

Jucika izgalmas könyve . 

Jucika és a tavasz .. 

Jucika takarít. 

Jucika Rómába szeretne menni 

Jucika és a közvagyon.-. 

lucika meghízott . 

Jucika és az'áprilisi szél . 

Jucika és a labda varázsa . 

Jucika a Nagykörúton ...». 

Jucika és a váratlan vendég ....... 

Jucika zivatarban .. 

'ucika és a kandúrok .. 

Jucika és az algebra puska. 

i ucika védelmet talál. 

Jucika epret mos. 

Jucika és a békaember. 

Jucika nyaralni megy . 

Jucika nyaral.. 

lucika segédkezik a cséplésnél 

Jucika és a nyári éj. 

Jucika és a rózsa. 

Jucika emléktárgyat cserél. 

Jucika kezdőrugása.. 

Jucika és a csárdás. 

Jucika nem szeret csomagot cipelni 

\ 

X 

.1 

.1 

.2 

.2 

.3 

.3 

... .‘.4 

.,...* 

.5 * 

.5 < 

.6 

. . . . :6 

...'..7 

.7 

..:. .8 

.8 

.9 

.9 

.10 

.11 

.11 

.12 

.12 

.13 ' 

.13 

.14 

.14 

.15 

.15 

.16 

.16 

.17 



Jucika és az őszibarack. 

Jucika és az őszi lomb.’ .. 

Jucika és az építkezés .. 

Jucika egy kissé karrierista. 

Jucika és a zippzár javítás . 

Jucika az önkiválasztó boltban . 

Jucika izgalmas könyve . 

Jucika hálója ..;.. 

Jucika vendéget vár.:..f. 

Jucika és az igazságos kalauz . 

Jucika szereti az őszt.i 

Jucikát beteteglátogatásra küldték .. 

Jucika nem akar elkésni . 

Jucika eladni tanít .. _. 

Jucika vásárol... 

Jucika korcsolyázni tanul . 

Jucika ajándékot kap.7 
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